
Aptus Multidog Extra Vet 
 

oužití: 

Podávejte Vašemu psovi Multidog Extra k podpoře celkového zdraví a vitality, nebo k 
zajištění nutriční potřeby nezbytných vitaminů, minerálů, stopových prvků a 
aminokyselin při regeneraci nebo při krmení doma připravovaným krmením. 

Dávkování: 1 tableta na 20kg hmotnosti psa 1x denně. V případě zvýšené potřeby 2 
tablety na 20kg hmotnosti 1x denně po dobu 2 týdnů. 

Podávání: 

Tablety Aptus Multidog Extra s příchutí jater mohou být podávány přímo do tlamy 
jako pamlsek. Můžete je také rozdrtit a zamíchat do krmení. Někdy může Váš pes 
potřebovat každodenní suplementaci multivitaminem i tehdy, když žere 
nedostatečně. Při krmení doma připravovaným krmením je přidávání 
multivitaminového doplňku stravy nezbytné k dosažení správné nutriční hodnoty 
krmiva. Multivitaminový doplněk stravy potřebují často také nemocní a stresovaní psi 
v průběhu rekonvalescence. Aptus Multidog Extra je multivitaminový doplněk stravy 
ke každodennímu používání k podpoře celkového zdraví a vitality Vašeho psa. 

POZOR: 

Tento přípravek obsahuje vitaminy A, D, a E, které jsou rozpustné v tucích a mohou 
se shromažďovat v organismu. Jestliže dáváte Vašemu psovi multivitamin, je třeba 
při krmení počítat s vitaminy A, D, a E v něm obsaženými. Jestliže máte obavy o 
zdraví svého psa, kontaktujte svého veterináře. Datum spotřeby je vyznačeno na 
obalu. Uchovávejte při pokojové teplotě (15 - 25°C). Uchovávejte mimo dosah dětí a 
zvířat. 

V 1 tabletě v 1 g jednotka 

Komponenty: 

Vitamin A 1593 2450 

IU (3a672) 

Vitamin D3(3a671) 111 170 

IU 

Vitamin E 11,4 17,5 mg (3a700) 

Vitamin C 19,5 30 mg (3a300) 

Vitamin B1 1,9 2,9 mg (3a821) 



Vitamin B2 2,5 3,8 mg 

Vitamin B6 0,8 1,2 mg (3a831) 

Vitamin B12 0,004 0,006 mg 

Calcium-D-pantothenate (Vitamin B5) (3a841) 3,8 5,8 mg 

Niacinamide (Vitamin B3) (3a315) 4,5 6,9 mg 

Folic acid 0,3 0,46 mg (3a316) 

Biotin 0,017 0,026 mg (3a880) 

Taurine 5 7,7 mg (3a370) 

Carnitine 5 7,7 mg (3a910) 

Ferrous fumarate (Iron Fe) (3b105) (30,36) 10,0 (46,7,) 15,4 mg 

Zinc oxide (Zinc Zn) (3b603) (6,24) 5,0 (9,6) 7,7 mg 

Calcium iodate (Iodine I) (3b202) (0,5) 0,3 (0,7) 0,46 mg 

Manganous sulphate (Manganese Mn) (3b503) (3,12) 1,0 (4,8) 1,5 mg 

Sodium selenite (Selenium Se) (E8) (0,01) 0,006 (0,02) 0,009 mg 

Složení: 

Pivovarské kvasnice, želatina (vepřová), stearát hořečnatý (1,35%). 

Technologické doplňkové látky: 

Mikrokrystalická celulóza. 

Senzorické doplňkové látky: 

Aromatická složka (játra) (0,04%) 

Analytické složky: 

Crude protein 30,20% 

Crude oils and fats 1,30% 

Crude fibre 7,30% 

Inorganic matter 30 % 



Calcium (Ca) 1,4 mg/g 

Natrium (Na) 5,5 mg/g 

Phosphorus (P) 7,7 mg/g 

Magnesium (Mg) 2,2 mg/g 

 

 

Odkaz: toto tam nevkládejte!!! 

 

https://vitaminy-pro-psy.heureka.cz/aptus-multidog-extra-vet-100-tbl/#specifikace 
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